
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Angajăm lucrători producție în Alba Iulia. 
0748.943.840.

l Sc Grand Trans Av Srl angajează șoferi autoca-
mion/mașină de mare tonaj pentru rute pe Comuni-
tatea Europeană, Ucraina și Rusia. Cerințe: se 
solicită deținerea permisului auto categoriile:CE, 
experiență minim 1 an, cunoașterea limbii ruse, 
ucrainene și a unei limbi de circulație internațională, 
cazier judiciar. Se oferă: salariu de bază minim brut 
de 2.300Lei, la care se adaugă diurna legală, 
contract individual de muncă pentru 1 (un) an cu 
posibilitatea de prelungire, durata timpului de lucru 
de 8 ore/zi; 40 ore/saptămână, concediu anual de 
odihnă: 20 zile lucrătoare plătite. Așteptăm CV-urile 
la adresa de e-mail: vladimir.ambros@grandtransav.
com, împreună cu copii după actele solicitate până 
la data de 27.01.2021, urmând ca la 28.01.2021 să 
aibă loc selecția dosarelor. Persoana selectată va fi 
ulterior contactată telefonic.

l Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 
Mureș anunță organizarea concursurilor pentru 
ocuparea unui post de Cercetător științific și a 
unui post de Asistent de cercetare, vacante, pe 
perioadă determinată în cadrul Centrului 
Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice. 
Dosarele de concurs se depun în 2 exemplare, la 
Registratura Generală a UMFST G.E. Palade 
Tg. Mureș sau prin servicii de curierat, cu confir-
mare de primire, până la data de 08.02.2021, ora 
14. Informații suplimentare se pot obține la 
adresa de email prorectorat.stiintific@umfst.ro și 
la adresa:https://www.umfst.ro/universitate/
informare-si-relatii-publice/concursuri-pe-post/
posturi-de-cercetare/perioada-determinata.html 

l Școala Gimnazială Pârcovaci, cu sediul în oraș 
Hârlău, sat Pârcovaci, Str.Principală, judeţul Iași, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: Secretar, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 16.02.2021, 
ora 10:00; -Proba practică în data de 18.02.2021, 
ora 10:00; -Proba interviu în data de 19.02.2021, 
ora 10:00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare; -vechime: nu e cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Școala Gimna-
zială Pârcovaci. Relaţii suplimentare la sediul: 
Școala Gimnazială Pârcovaci, persoană de 
contact: Maftei Monica, telefon 0740.280.278.

în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: 1 (un) an vechime. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -proba suplimentară, 
în data de 22.02.2021, ora 10:00, la sediul institu-
ției; -proba scrisă, în data de 25.02.2021, ora 
10:00, la sediul instituției; -interviul, în data de 
01.03.2021, ora 10:00, la sediul instituției. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul instituției în 
termen de 20 zile de la data publicării anunțului. 
Date contact: Primăria Comunei Cetățeni, str.
Negru-Vodă, nr.96, persoană de contact Corlet 
M a r i a ,  S e c r e t a r  G e n e r a l  c o m u n ă , 
tel.0752.084.182.

l Serviciul Local de Salubrizare Glina organi-
zează în data de 18.02.2021 concurs recrutare 
pentru funcţia de Casier- Compartiment 
Economic și de Gestiune. Condiţii specifice de 
participare la concurs: studii medii, vechime în 
muncă: peste 20 ani. Dosarele se depun la Servi-
ciul Local de Salubrizare Glina cu sediul în 
comuna Glina, str. Libertății nr.292, județ Ilfov în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial și la ziar, respectiv 
de la data de 25.01.2021 până la data de 
05.02.2021, ora 15:00. Alte informaţii referitoare 
la organizarea concursului pot fi obţinute la nr. 
021-467.12.14, persoană de contact Văduva Nico-
leta Monica– Contabil Serviciului Local de Salu-
brizare Glina, email glina.serviciul.salubrizare@
gmail.com.

CITAȚII
l Domnul Buciuceanu Constantin cu domiciliul 
necunoscut, este chemat în ziua de 11.02.2021, 
ora 12.00 la sediul SPN Fânaru din București, str. 
Barbu Văcărescu nr. 21, Sector 2, pentru a parti-
cipa la dezbaterea  moșternirii după sora sa Botez 
Tamara, decedată la data de 15.10.2019 fostă cu 
ultimul domiciliu în București, str. Poet Andrei 
Mureșanu, nr.26, Sector 1. În caz de neprezen-
tare, soluționarea cauzei se va face în lipsa aces-
tuia, fiind considerat renunțător la moștenire 
conform articolului 1112 din Codul Civil.

l Numitul Miulescu Nicolae este chemat în data 
de 24.02.2021, ora 09:40, la Judecătoria Filiași, în 
dosar nr.1428/230/2020, în calitate de pârât, în 
proces cu reclamanta Miulescu Elena Gabriela 
pentru proces de divorţ fără minori.

l Csortya Teodoszia căs. Mocz Matei, Greta 
Florica, Popa Maria Livia, Popa Alina Maria și 
Popa Ana Ioana sunt citate pe data de 18.03.2021 
la Judecătoria Turda în dos. Nr.1763/328/2019, în 
calitate de pârâte.

zonal „Construire și întocmire PUZ” facilități 
pescărești pentru portul Midia. Observațiile 
publicului se primesc în scris la sediul APM 
Constanța, str.Unirii, nr.23, zilnic între orele 
08:00-16:00, în termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția anunțului.

l Anunt public privind depunerea solicitarii de 
emitere a acordului de mediu S.C. Rewe Projek-
tentwicklung Romania S.R.L. anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul “Construire 
Magazin “Penny”, Alei Carosabile, Pietonale Si 
Parcare, Elemente Semnalistica, Imprejmuire, 
Post Trafo, Put Forat, Fosa Septica Vidanjabila 
Si Organizare De Santier”, propus a fi amplasat 
in jud.Ilfov, Oras Otopeni, str.Stefan cel Mare, 
nr.1-9, nr.cadastral 116375. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul autori-
tatii competente pentru protectia mediului Bucu-
resti, Aleea Lacul Morii, nr.1, sect.6,si la sediul 
S.C. Rewe Projektentwicklung Romania S.R.L. 
din Stefanestii de Jos, str.Busteni, nr.7, jud.Ilfov, 
in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-13:00 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul 
autoritatii competente pentru protectia mediului 
din Bucuresti.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Concept Grand 
Favorit SRL desemnat prin hotararea din data 
de 21.01.2021, pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
12708/3/2020, notificã deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata prevazuta de Legea 
nr.85/2014 împotriva Concept Grand Favorit 
SRL, cu sediul in București Sectorul 6, Strada 
Oastei , Nr. 5A, CUI  38397057, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/18019/2017. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un drept de 
creanta nascut dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Concept Grand Favorit 
SRL vor formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului București - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
12708/3/2020, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 15.02.2021; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 
05.03.2021; c) termenul pentru depunerea contes-
tatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) 
termen pentru intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 25.03.2021.

ADUNĂRI GENERALE
l  SC Totomia SRL,  CUI:17853606, 
J16/1632/2005, convoacă pe Mitran Bogdan 
Adrian pentru AGA la data de: 04.02.2021, ora 
10.00, la adresa: Craiova, Str.Ionel Teodoreanu, 
nr.4E, Jud.Dolj.

l  Convocator: Administratorul unic al societăţii 
PROVITAS S.A., cu sediul social în București, 
B-dul Unirii, Nr.14, Bl. 6A, 6 B, 6 C, Sector 4, 
având  nr. de ordine în registrul comerţului 
J40/10717/1995 și C.U.I.: 7965688,  convoacă, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare si pe baza prevederilor din Actul constitutiv 
al societăţii, Adunările Generale, Ordinară și 
Extraordinară, ale Acţionarilor  în data de 
25.02.2021 ora 13,00 respectiv 14.00 la sediul 
social al societăţii pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
15.02.2021, considerată dată de referinţă. În 
cazul în care adunările nu se vor putea desfășura 
datorită neîndeplinirii cvorumului, a doua convo-
care este pentru data de 26.02.2021 în același loc 
și la aceleași ore. Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor: 1. Prezentarea și 
aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2020, 
întocmite în conformitate cu Reglementările 
Contabile Românești aplicabile, pe baza Rapor-
tului Administratorului Unic și a Raportului 
Auditoriului financiar. 2.  Aprobarea repartizării 
profitului net pe baza propunerii Administrato-
rului Unic. 3. Aprobarea întocmirii pentru exerci-
ţiul financiar 2020, a situaţiilor financiare anuale 
întocmite conform IFRS, set independent de 
situaţiile financiare anuale întocmite și publicate 
în conformitate cu legislaţia română în vigoare; 
4. Aprobarea descărcării de gestiune a adminis-
tratorului unic pentru activitatea desfășurată în 

LICITAȚII
l Licitație cu strigare. Societatea Băița S.A. cu 
sediul în str.Cuza Vodă, nr.9, județ Bihor, locali-
tatea Stei, telefon 0259/332.237 /fax0259/332.516, 
anunță Licitație deschisă cu strigare, în data de 
16.02.2021, pentru vânzarea următoarelor active 
la prețul de ofertă: -Autoturism Hyundai XG 
300: 5.400Lei; -Autobuz Karosa Irisbus C954: 
73.300Lei; -Autobuz Karosa Irisbus C954: 
73.300Lei; -Autoturism Daewoo Leganza: 
3.700Lei. Dosarul de prezentare poate fi procurat 
zilnic (luni-vineri), de la sediul Societății Băița 
S.A., telefon 0259/332.237, între orele 08:00-16:00 
până la data de 15.02.2021. Garanția de partici-
pare, în cuantum de 5% din prețul de ofertă a 
activului licitat se poate depune la casieria Socie-
tății Băița S.A, str.Cuza Vodă, nr.9. sau în contul 
RO48BSEA 0170000001280211 deschis la Credit 
Agricole Sucursala Oradea, Codul Fiscal 
RO14322197. Documentele pe baza cărora se 
eliberează dosarul de prezentare sunt: -garanția 
de participare de 5% din prețul de ofertă a acti-
vului licitat. Instrucțiunile pentru organizarea și 
desfășurarea vânzării prin licitație deschisă cu 
strigare a activelor aparținând Societății Băița 
S.A. pot fi descărcate de pe site-ul societății 
https://www.dolomitabaita.ro/anunturi-achizitii 
sau ridicate de la sediul societății. Licitația 
deschisă cu strigare va avea loc la data de 
16.02.2021, ora 11:00, la sediul Societății Băița 
S.A. Alte relații privind activele: tel.0722.640.467.

l SC Agecom SA- în reorganizare judiciară, in 
judicial reorganisation, en redressement  , cu 
sediul social în loc. Baia Mare, str. Universităţii, 
nr. 41, jud. Maramureș, nr. de înregistrare la RC 
J24/72/1991 și CUI: 2950279, prin administrator 
judiciar Reoinsolv IPURL prin Andrișan Adrian, 
desemnat de Tribunalul Maramureș în Ds nr. 
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Subscrisa S.C.  DUOTRANS SAFARI S.R.L. – în insolvență, cu sediul  in Bozovici, FS, 
nr.87, jud: Caras-Severin, Nr. Reg. Com. J11/718/2004, CUI 16769540, vă face cunoscut 
faptul că în data de 02.02.2021, ora 12, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Licev 
Grup SPRL, din localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter, licitația publică cu strigare privind 
vânzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:

- teren extravilan CF nr. 31388 – 5.000 mp, situat în localitatea Păltiniș, jud. Caraș-
Severin -2.550 euro plus TVA;
- teren extravilan CF nr. 31387 – 5.500 mp, situat în localitatea Păltiniș, jud. Caraș-
Severin -2.958 euro plus TVA.

În cazul în care imobilele scoase la licitație nu se vor vinde la data de 02.02.2021, următoarele 
licitații vor avea loc în zilele de 16.02.2021, 02.03.2021, 16.03.2021, la aceeași, oră și la 
același preț. Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar la 
valoarea de 400 lei. Înscrierea la licitație și achiziționarea caietului de sarcini se poate face în 
fiecare zi de luni până vineri, cu excepția zilei în care are loc licitația.  Garanția de participare 
la licitație este de minim 10% din prețul de pornire al licitației. Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar.



l Primăria Mănești cu sediul în comuna 
Mănești, sat Mănești, str. Principală, nr.1, judeţul 
Dâmbovița, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
m u n c i t o r  c a l i f i c a t  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 17.02.2021, ora 
10:00; -Proba interviu -data și ora interviului se 
vor comunica ulterior. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: medii/generale; 
-calificare pentru ocupația de fochist la cazane de 
apă caldă și abur de joasă  presiune, atestată prin 
certificat de absolvire și autorizație I.S.C.I.R.; 
-vechime: minimum 1 an în specialitatea 
postului. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Mănești. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria Comunei Mănești, persoană de contact: 
Marcela-Corina Vălimareanu, telefon 
0245/732.011, fax 0245/732.159.

l Serviciul Public de Gospodărie Comunală al 
Orașului Băile Herculane, cu sediul în localitatea 
Băile Herculane, Str.M.Eminescu, nr.10, județul 
Caraș Severin, organizează în baza H.G. 
nr.286/2011 concurs pentru ocuparea unor funcții 
contractuale vacante în cadrul Compartimen-
tului Prestări Servicii. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: 1.Șofer II -1 post: -studii 
medii/profesionale; -permis de conducere cate-
goria B, C, E; -vechime în muncă minim -5 ani. 
2.Consilier IA -1 post: -studii superioare atestate 
cu diplomă de licență în specializarea ecologie și 
protecția mediului; -vechime în muncă minim -10 
ani. Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 16.02.2021, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 18.02.2021, ora 10:00. Data 
limită pentru depunerea dosarelor este: 
08.02.2021, ora 12:00, la sediul Serviciului Public 
de Gospodărie Comunală al Orașului Băile 
Herculane. Relaţii suplimentare la sediul: Servi-
ciul Public de Gospodărie Comunală al Orașului 
Băile Herculane, persoana de contact Iliescu 
Veronica -telefon 0255/560.439.

l Primaria Comunei Cetățeni, cu sediul în loca-
litatea Cetățeni, strada Negru-Vodă, nr.96, 
județul Argeș, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante, pe peri-
oadă nedeterminată, pentru următoarele funcții 
publice: 1.consilier clasa I, grad profesional debu-
tant, Compartiment Taxe și Impozite. Condiții 
specifice de participare la concurs: -nivelul studi-
ilor superioare în domeniul economic; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu se solicită. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -proba suplimentară, 
în data de 22.02.2021, ora 10:00, la sediul institu-
ției; -proba scrisa, în data de 25.02.2021, ora 
10:00, la sediul instituției; -interviul, în data de 
01.03.2021, ora 12:00, la sediul instituției. 2.
Consilier, clasa I, grad profesional asistent, 
Compartiment Financiar-Contabil. Condiții 
specifice de participare la concurs: -nivelul studi-
ilor superioare în domeniul economic; -vechime 

l Pârâtul Nistor Marius Constantin este citat la 
Judecătoria Piatra Neamț, la data de 24.03.2021, 
ora 15:00, în dosarul 14135/279/2019, în proces cu 
reclamanta Stanciu Ana Maria, pentru modifi-
care măsuri privind copilul.

l Patrascu Lucia Octavia cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Timisoara, b-dul.Take Ionescu, nr.10-
16, jud.Timis, este citata la Judecatoria Turda pe 
data de 16.03.2021, ora.10:00 in calitate de parata 
in dosar C.nr.3340/328/2019. 

l Citație. Numita: Dumitra Elena (pe numele 
de fată: Belea), cu ultimul domiciliu cunoscut 
în: Roșiorii de Vede, Str.Izbiceanu, Nr.28, 
Bl.C1, Sc.C1, Sc.A, Et.3, Ap.16, Jud.
Teleorman, este citată la Judecătoria Roșiorii 
de Vede, Jud.Teleorman, pe data: 09.03.2021, 
ora 09.00, Completul nr.2, camera: sala de 
ședință, în procesul civil 3458/292/2020, 
având ca obiect declararea judecătorească a 
morții numitei Dumitra (Belea) Elena.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
2317/246/2020, formulata de petentul Halmajean 
Petre cu domiciliul in com. Sicula nr. 260, jud. 
Arad a solicitat inscrierea dreptului de proprie-
tate al petentului pe titlu de uzurpaciune, asupra 
imobilului teren intravilan identificat in CF. nr. 
308655 Sicula, nr. top. 308697 compus din teren 
intravilan in suprafata de 1439 mp imobil asupra 
caruia figureaza ca proprietar tabular intabulat 
sub B.2 Halmagean Nicolae decedat la data de 20 
mai 1989, urmand a se proceda la intabularea 
petentului asupra acestui imobil. Petentul sustine 
ca, foloseste acest imobil de peste 23 de ani, 
asupra caruia a exercitat o posesie pasnica, 
publica, continua si nume de proprietar. In urma 
acesteia sunt somati, in baza art. 130 din Decre-
tul-Lege nr. 115/1938, toti cei interesati De Indata 
sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece 
in caz contrar, in termen de o luna de la aceasta 
ultima publicare se va proceda la solutionarea 
cererii.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Teritorială Amaru, din 
judeţul Buzău, anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.7, 11, 19, 20, 21, 22, 27, 34, 41, 43, 48, 56, 
57, 61, 62, 65, 72, 81, 87, începând cu data 
(29.01.2021) pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăria Amaru, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară: http://ancpi.ro 
docs/?dir=Buzau.

l Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură 
prin Popescu Gabriel-Mihai, cu sediu în jud.
Constanța, oraș Năvodari, zona incinta Port 
Midia Năvodari, anunță publicul interesat că s-a 
depus documentația în vederea obținerii avizului 
de mediu pentru avizarea planului urbanistic 

l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă a debitorului SC Barcan Transport si 
Logistica SRL, CIF: 27948703, J11/34/2011, 
dosar nr. 2150/115 anul 2020 -Tribunalul Caras - 
Severin. Termen pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 08.03.2021; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 
29.03.2021; Termen pentru depunerea eventua-
lelor contestații este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar și pentru afișarea tabelului definitiv al 
creanţelor la 26.04.2021. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL

l Societatea:Prima Pompa S.R.L. cu sediul in 
Com.Buciumeni, Sat Buciumeni, nr.255, Jud.
Dambovita titular al activitatii:Colectarea si 
epurarea apelor uzate-cod.CAEN.3700, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul 
de lucru amplasat in judetul Dambovita, la bene-
ficiari. Informatii privind documentatia depusa 
pot fi obtinute la sediul APM.Dambovita, strada 
Calea Ialomitei, nr.1, Targoviste, in zilele de 
luni-joi intre orele 9:00-15:00 si vineri intre orele 
9:00-13:00. Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM.Dambovita, pe toata durata 
derularii procedurii de autorizare.

l Primăria Comunei Slobozia Ciorăști, cu sediul 
în comuna Slobozia Ciorăști, județul Vrancea, 
titular al  planului „Reactualizare plan urbanistic 
general al Comunei Slobozia Ciorăști”, anunță 
publicul interesat asupra depunerii primei 
versiuni a planului, în vederea obţinerii avizului 
de mediu. Publicul interesat poate consulta 
propunerea de plan la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Vrancea și la sediul Divori 
Prest SRL, str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 4, tel. 
0337.103.508, între orele 9:00-16:00. Observaţiile 
publicului se vor primi în scris la A.P.M. Vrancea, 
str. Dinicu Golescu, nr. 2, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data publicării anunţului.

l S.D.E.E.Muntenia Nord S.A.-S.R.Galați 
prin S.C.Power Design S.R.L., anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de înca-
drare fără evaluarea impactului asupra 
mediului de către A.P.M.Galați, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Modernizare rețele 
electrice de distribuție (RED) în zona PTA 
5571 Tătarca sat și PTA 5578 Șivița VA nr.1 
(plecare sat Tătarca), jud.Galați”, propus a fi 
amplasat în sat Tătarca, comuna Tulucești, 
jud.Galați. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi consul-
tate la următoarea adresă de internet http://
apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementari 
-Acord de Mediu -Drafturi acte de reglemen-
tare -Proiect decizie etapă de încadrare 2020. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anun-
țului pe pagina de internet a A.P.M.Galați, pe 
email  office@apmgl.anpm.ro sau fax 
0236/471.009.

exerciţiul financiar 2020. 5. Prezentarea și apro-
barea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a 
Planului de Investiţii pentru anul 2021. 6. 
Numirea Auditorului Financiar și aprobarea 
contractului serviciilor de audit financiar pentru 
exerciţiul financiar 2021. 7. Împuternicirea 
domnului Buga Ioan- Director general al socie-
tăţii, cu posibilitate de substituire, de a efectua și 
îndeplini oricare și toate formalităţile necesare 
legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la 
Oficiul Registrului Comerţului și publica la auto-
rităţile competente hotărârile adunării generale 
ordinare a acţionarilor. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor: 1. Apro-
barea modificării Actului Constitutiv al societăţii 
astfel: -La Art.13, după lit.j) se introduce lit.k) cu 
următorul conţinut: k) Aprobă prealabil orice act 
de dobândire, înstrăinare, schimb sau constitu-
irea în garanție a activelor din categoria imobili-
zări corporale de natura clădirilor și terenurilor, 
indiferent de valoarea lor: -La Art.17, după aln. 
17.1) se introduce  aln. 17.2) cu următorul 
conţinut: 17.2) Membrii Consiliului de Adminis-
traţie/ Administratorul Unic încheie un contract 
de administrare cu societatea, reprezentată de 
mandatarul aprobat de Adunarea Generală a 
Acționarilor societății. Celelalte prevederi ale 
Actului Constitutiv al societăţii rămân neschim-
bate. 2. Împuternicirea domnului Buga Ioan- 
Director general al societăţii, cu posibilitate de 
substituire, de a efectua și îndeplini oricare și 
toate formalităţile necesare legate de aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a 
semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului 
Comerţului și publica la autorităţile competente 
hotărârile adunării generale ordinare a acţiona-
rilor. Acţionarii reprezentând individual sau 
împreună cel puţin 5% din capitalul social al 
societăţii au dreptul, în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării Convocatorului, de a solicita, 
în scris, introducerea unor noi puncte pe ordinea 
de zi a ședinţelor. Acţionarii pot participa și vota 
la adunările generale, ordinară și extraordinară, 
direct sau pot fi reprezentaţi și prin alte persoane 
decât acţionarii, pe bază de împuternicire 
specială sau generală, cu respectarea normelor 
impuse de către autorităţile de stat pentru preve-
nirea și răspândirea infectării cu virusul COVID 
19. Împuternicirile vor fi depuse sau trimise prin 
poștă la sediul societăţii, în original, până cel 
târziu în data de 24.02.2021, orele 14:00. Accesul 
în sala de ședinţă este permis acţionarilor numai 
pe bază de B.I./C.I., pentru  persoanele fizice, iar 
pentru persoanele juridice, pe baza dovezii cali-
tăţii de reprezentant legal sau împuternicit al 
acesteia. În situaţia persoanelor fizice și juridice 
reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia 
împuternicirii speciale sau generale. Materialele 
elaborate pentru adunările generale, ordinară și 
extraordinară, ale acţionarilor pot fi consultate de 
către acţionari, la sediul societăţii din București, 
Bdul Unirii, nr.14, bloc 6A,6B,6C, sector 4, înce-
pând cu data de 22.01.2021. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine zilnic, între orele 09:00-15:00 de 
la sediul societăţii, telefon 0721236690 sau 
0754096727, după data apariţiei prezentului 
convocator în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a. Administrator Unic Pauna  Ioan.

996/100/2015, vinde la licitație publică, la cel mai 
mare preț oferit,  următoarele bunuri din averea 
debitoarei: Hală Poligon de la locația ”Poligon 
Vechi”, Str. Universității, zona B, loc. Baia Mare, 
jud. Maramureș, înscrisă în CF 108405 Baia 
Mare, în suprafață totală de 6120 mp, cu AF 
1967-1979. Preț evaluare:  4.345.445 lei sau 
918.000 euro; Prețul de pornire la licitație este de 
90% din  prețul de evaluare - Participanții la 
licitație vor achita, în contul de insolvență al 
debitoarei, până în ziua licitatiei, o garanție de 
10% din pretul de pornire al licitației; Pasul de 
licitație este de 5% din prețul de pornire la lici-
tație. - Dacă un eventual adjudecatar nu plătește 
în termen de 30 de zile diferența de preț, pierde 
avansul plătit, urmând a se organiza o nouă lici-
tație. Raportul de evaluare poate fi consultat la 
biroul administratorului judiciar. Licitația va 
avea loc în data de 05.02.2021, ora 11:00 la sediul 
administratorului judiciar Reoinsolv IPURL, din 
Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, 
cam. 38, jud. Maramureș. Informații suplimen-
tare se pot obține la tel: 0745503123, 0749803941

l Compania Energopetrol SA, societate in reor-
ganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie publica, aparta-
mentul nr. 12, compus din camera, bucatarie, 
baie, hol in suprafata de 43 mp si cota indiviza 
din teren 20/422, nr. cadastral 1281/1/12, situat in 
Moreni, Str. Industriilor, nr. 4A, Judetul Dambo-
vita, la pretul de 8.500 euro, fara TVA. Licitatia 
se va organiza la sediul administratorului judiciar 
in data de 29.01.2021 ora 13:00, iar in cazul in 
care bunul nu va fi valorificat, aceasta este repro-
gramata pentru data de 01.02.2021, 03.02.2021, 
05.02.2021, 08.02.2021, 10.02.2021, 12.02.2021, 
15.02.2021, 17.02.2021, 19.02.2021, la aceeasi ora 
si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la licitatie 
se depun in original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documentele prevazute 
in regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii, precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot obtine de 
la administratorului judiciar, la numerele de 
telefon 0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol SA, societate in reor-
ganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie publica, teren in 
suprafata 2.801 mp, situat in Moreni, Str. Crico-
vului, nr. 19, Judet Dambovita. Pretul de pornire 
al licitatiei este 20.000 euro, fara TVA. Licitatia se 
va organiza la sediul administratorului judiciar in 
data de 29.01.2021 ora 12:00, iar in cazul in care 
bunul nu va fi valorificat, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 01.02.2021, 03.02.2021, 
05.02.2021, 08.02.2021, 10.02.2021, 12.02.2021, 
15.02.2021, 17.02.2021, 19.02.2021, la aceeasi ora 
si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la licitatie 
se depun in original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documentele prevazute 
in regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii, precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot obtine de 
la administratorului judiciar, la numerele de 
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telefon 0723357858/ 0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Dosar Nr. 1058/1259/2008; Debitor : SC 
CON&EX&PRO SRL- în faliment; Lichidator 
judiciar : Prolex IPURL; NR. 73/20    ianu-
arie  2021; Publicatie  De Vanzare  Nr.73-
76/20.01.2021. Subscrisa  SC CON &EX&PRO 
SRL,identificată prin CIF 16603270,cu sediul 
social în Brosteni,Arges- societate în faliment – 
prin lichidator judiciar Prolex IPURL cu sediul 
în Pitesti, str. Gh. Sontu, bl. D1, sc.A, ap. 20, 
Arges, Vinde prin licitatie publică cu strigare 
potrivit vechiului Cod de procedură civilă cu 
derogarile mentionate în Regulamentul de 
vănzare,asa cum a fost aprobat de Adunarea 
Creditorilor în ședința  din 05.01 .2021 , urmă-
torul  bun imobil: 1. Suprafata de 10.000 mp 
teren, din care 2428 mp curti constructii si 7572 
mp extravilan,  situată oras Costesti, sat  Broș-
teni, Argeș, nr. cadastral 1061, tarlaua 1, parcela 
24.Terenul este în hotar cu padurea si vis-à-vis 
de punctul turistic Albota, are o lungime de 200 
ml si o lățime de 50 ml la DN Pitesti -Craiova. 
Pretul de pornire al licitatiei este de 45.331 lei, 
pret crescător. Licitațiile se țin la datele de 29 
ianuarie 2021 ora 14; 05 februarie 2021 ora 14; 
12 februarie 2021 ora 14 ; 19 februarie 2021 ora 
14,în Pitești, str. ICBratianu, nr.10,   bl.B2, 
mezanin (UNPIR Arges) pasajul de trecere la 
Brătara de aur, judetul Arges. Ofertantii 
sunt  obligati să depună până la termenul de 
vânzare o cautiune de 20%  ( 9.000 lei) din 
pretul la care a fost evaluat imobilul în contul de 
lichidare nr.RO02PIRB 0301 7496 9900 1000 
deschis la First Bank - Sucursala Pitesti. 
Garantia de participare la licitatie nu se restituie 
ofertantului declarat câstigător în ipoteza în 
care nu plăteste pretul integral  si vânzarea 
continuă în conditiile art. 513 din Vechiul Cod 
de procedură civilă. Pasul de licitatie este de 
3000 lei. Ofertantii sunt obligati să depună în 
preziua  tinerii licitatiei oferta de participare 
însotită  de urmatoarele acte :dovada  depunerii 
cautiunii de 9.000 lei si copia actului de identi-
tate pentru persoanele fizice; iar persoanele 
juridice dovada achitării  cautiunii, copia certifi-
catului de înmatriculare  si certificatul consta-
tator eliberat de registrul comertului privind 
starea  firmei, precum si copia actului consti-
tutiv, dovada   codului unic de înregistrare 
fiscală  si copia actului de identitate  al persoanei 
care reprezintă societatea. Regulamentul de 
vânzare este  depus în dosarul nr.1058/1259/2008 
pe rolul Tribunalului Specializat Arges si poate 
fi eliberat si la cerere adresată lichidatorului 
judiciar. Potentialii licitatori pot viziona bunul 
cu programare prealabilă cu cel putin 24 ore, 

anuntată în scris lichidatorului judiciar la 
fax0348/404.368 sau pr in  expedit ie 
postală. Relatii suplimentare se pot obtine la 
telefon : 0735/156.930. Lichidator Judiciar, 
Prolex IPURL.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Făurei, comuna Făurei, județul 
Neamț, telefon/fax 0233/762.005, e-mail: prima-
riafaurei@yahoo.com, cod fiscal 2613710. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie închiriat: 
suprafață de teren arabil de 72,18ha, nr.Carte 
Funciară 50020 U.A.T.Făurei, ce aparține dome-
niului public al Consiliului Local Făurei, județul 
Făurei, conform H.C.L. nr.28/29.12.2020 și teme-
iului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333. 
3.Informații privind documentația de atribuire: 

se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Făurei, 
comuna Făurei, județul Neamț. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10Lei /
exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei 
Comunei Faurei. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 08.02.2021, ora 14:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 16.02.2021, ora 10:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Făurei, comuna Făurei, 
Compartimentul Secretariat, județul Neamț. 

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigilate: unul exterior și unul inte-
rior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 16.02.2021, ora 
11:00, Primăria Comunei Făurei, comuna Făurei, 
Sala de ședințe, județul Neamț. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Neamț, Piatra Neamț, Bulevardul 
Decebal 8, județul Neamț, tefefon/fax 
0233.212.717, fax 0233/232.363, e-mail: 
tr-neamt@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 22.01.2021.

PIERDERI
l Pierdut Card CCBE nr.4000-818-012-815 pe 
numele Nicolici Andrei. Se declară nul.

l Pierdut atestat instructor auto, eliberat de 
ARR Rm. Vâlcea, pe numele Marinescu 
Gheorghe Adrian, din Rm. Vâlcea, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut Certificat de absolvire, cu seria E, 
nr.0160754, eliberat la data de 01.09.2008, eliberat 
de M.C.C.-C.C.P.C, pe numele de Bădină C.
Mihaela.

l  Casa Transimob SRL,  J51/83/2008, 
CUI:23194330, cu sediul în Municipiul Olteniţa, 
B-dul.1 Decembrie, Nr.48, Bloc A4, Scara A, Etaj 
1, Ap.4, Județ Călărași, declară pierdute Certifi-
catul constatator de autorizare emis de Registrul 
Comerțului în baza Declarației model 3 
nr.8207/09.06.2020. Se declară nul.

l Numele meu este Raluca Avanu (Uscatu 
înainte de căsătorie) și declar că am pierdut Ates-
tatul de manager transport marfă.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 
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